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Redegjørelse for endringer i forsikringsvilkårene 

Her nevnes følgende endringer i forsikringsvilkårene for 2021 i forhold til forsikringsvilkårene for 

2020 (for mer detaljer vises til selve forsikringsvilkårene): 

I forsikringsvilkårenes punkt 1 er det tydeliggjort at Sykeavbruddskassen kan kreve 

helseerklæring ved overgang til en høyere dagpengeklasse. 

Forsikringsvilkårenes punkt 2 er endret ved at det tydeliggjøres at forsikringen også kan opphøre 

der dette følger av loven. 

Forsikringsvilkårenes punkt 3 er endret på flere punkter.  

Her nevnes endring ved at det for ny utbetaling for samme sykdom er krav til lenger tid for at medlemmet 
er friskmeldt før medlemmet har rett til nye ytelser. Dette gjelder for medlemmer som allerede har fått 

dekning for 26 uker eller mer.  Vilkårenes punkt 3 er også endret ved at det etter nærmere vilkår er 
krav til lenger tid for å få rett til nye ytelser. Dette gjelder medlemmer som har fått utbetaling for til 
sammen 26 uker eller mer. 

Forsikringsvilkårenes punkt 4 er endret ved at det er inntatt visse nye begrensninger i rett til 

ytelser for medlemmer som har fylt 67 år og for ytelser knyttet til pleie av sykt barn. 

I forsikringsvilkårene punkt 5 er det fastslått at retten til dagpenger ikke inntrer dersom 

arbeidsuførheten skyldes sykdom, skade eller lyte som medlemmet kan antas å ha hatt ved 
inntredelse i Sykeavbruddskassen og som det antas at medlemmet kjente til, og som før 3 år 
medfører sykemelding eller fravær fra praksis. 

I forsikringsvilkårenes punkt 9 er det tydeliggjort at Sykeavbruddskassen kan innta reservasjon 

ved innmelding og at det er begrensninger også knyttet til medikamenter som selges mot resept. 

I siste punkt i de generelle vilkårene er det inntatt noen nye begrensninger samt foretatt justeringer 

med tanke på tydeliggjøring.  

For øvrig er det på noen punkter i forsikringsvilkårene foretatt endringer på grunn behov for 

språklige korreksjoner eller tydeliggjøring. 

Dersom du som kunde ikke ønsker å fornye forsikringen automatisk må du varsle dette til 

Sykeavbruddskassen innen forsikringstidens utløp.


